
 

Zápis ze zasedání Vědecké rady ÚVT dne 25. 3. 2020 

 

Přítomni (připojeni videokonferenčně přes MS Teams): prof. Michal V. Marek, Mgr. Vladimír Rohel, 

doc. Petr Holub, doc. Tomáš Brázdil, doc. Otto Dostál, prof. Luděk Matyska 

Hosté (připojeni videokonferenčně přes MS Teams): Ing. Martin Veselý (náměstek ředitele ÚVT), JUDr. 

Dana Šrubařová (tajemnice ÚVT), Ing. Šárka Kvizdová (budoucí tajemnice ÚVT) 

Omluveni: prof. Ladislav Dušek, prof. Jiří Damborský, prof. Václav Hlaváč 

Zapisovatelka: Mgr. Iva Krejčí 

Program: 

1. Zahájení  

2. Představení a projednání rozpočtu ÚVT na rok 2020   

3. Hodnocení M17+   

• Autoevaluační zpráva ÚVT – M3 

• Bibliometrická analýza 

4. Různé  

5. Závěr  

 

1. Zahájení 

− Ředitel přivítal členy Vědecké rady, hosty dnešního jednání (Ing. Veselého, JUDr. Šrubařovou a Ing. 

Kvizdovou) a představil program zasedání.  

− Úvodní prezentace ředitele – přehled výsledků roku 2019 a výhled na rok 2020 (vize ÚVT, 

personální složení ÚVT v r. 2019, strategické směry výzkumu Ústavu (kyberbezpečnost a e-

Infrastruktury), digitalizace prostředí MU (EIS, EIZ), výzkum a projekty.  

− Oblast umělé inteligence (AI) – P. Holub informuje, že momentálně funguje studentský tým, který 

je aktivní v oblasti biomedicíny a také bezpečnosti (T. Rebok), záměrem je vytvořit řádný tým 

s finančním ukotvením. T. Brázdil zmiňuje přípravu návrhu projektu H2020 v této oblasti 

(spolupráce s doc. Horákem – FI MU). 

− V. Rohel vítá oblast kyberbezpečnosti jako prioritu výzkumu, navíc ve spojení s AI. Spolupráce 

NÚKIB s CERIT-SC, C4E. 

 

2. Představení a projednání rozpočtu ÚVT na rok 2020   

− Ředitel prezentoval návrh rozpočtu Ústavu na letošní rok, který nominálně představuje drobný 

nárůst oproti roku 2019. Aktuálně je značně nejisté, jak se bude celkový rozpočet MU vyvíjet a jaký 



 

  

bude dopad na rozpočet ÚVT. Je proto třeba předpokládat, že v předkládaném rozpočtu následně 

dojde ke změnám, způsobeným dopadem epidemie COVID-19. 

S ohledem na provizorium je prozatím čerpání omezeno maximálně do výše roku 2019, v rámci 

osobních nákladů již loni zahájeny kroky k cílenější kontrole. 

Aktuálně jsou pozdrženy rozvojové aktivity, které předpokládají nárůst rozpočtu. 

− K předloženému rozpočtu proběhla diskuse. 

− Rozpočet ÚVT na rok 2020 byl projednán Vědeckou radou ÚVT. 

 

3. Hodnocení M17+ 

− Ředitel prezentoval vybrané údaje z bibliometrické analýzy ústavu, která byla součástí podkladů 

pro dnešní jednání VR. 

− O. Dostál zdůraznil, že v D1 má Ústav od r. 2017 každoročně alespoň 1 publikaci ročně. Ředitel 

upřesnil, že v rámci Ústavu je cíleno na kvalitní, a to zejména časopisecké publikace, nikoli na 

kvantitu. Do budoucna očekává nárůst citací, v souvislosti s rostoucí kvalitou časopiseckých 

publikací. 

− V rámci Modulu 1 a 2 Metodiky M17+ se Ústavu povedly za rok 2019 vykázat dva výsledky 

v kategorii 2 (významný mezinárodní dopad). 

− Autoevaluační zpráva Ústavu – Modul 3: členové Vědecké rady nemají ke zprávě v obou verzích 

dalších připomínek (M. V. Marek: podobné pojetí zprávy na CzechGlobe). 

 

4. Různé 

− Dislokace ÚVT: ředitel informoval členy Vědecké rady o plánovaném stěhování Ústavu do 

pronajatých prostor na Gotexu (centrum Šumavská). Stěhování by mělo začít od května, budovu 

na Botanické Ústav opustí do konce července 2020. Předpokládá se pobyt nejméně po dobu 5 let 

v těchto pronajatých prostorách, do doby nalezení stabilního řešení pro ÚVT. Aktuálně je pro 

budoucí umístění Ústavu počítáno s prostory v areálu UKB. 

 

5. Závěr  

− Ředitel poděkoval členům vědecké rady za účast na zasedání. 

 

Zapsala:                             Viděl: 

Iva Krejčí                                     Luděk Matyska   

                         


